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ekonomibyggnadsfärg

FÄRGTYP
ANVÄNDNING

RIIHI är en oljehaltig specialfärg för ohyvlade träytor och grova stockytor. Den är
vattenspädbar, lätt att stryka och dryg. RIIHI tål vädrets påverkan och den är
prisbillig. Den är således lämplig för målning av ekonomibyggnader såsom bodar,
fähus, skjul och lador. RIIHI kan även användas på byggnader av byggnadshistoriskt
värde, om de har varit omålade en lång tid eller om de har behandlats med rödmylla,
förutsatt att rödmyllefärgen helt har slitits bort. Vanligen räcker det med en strykning
för att ge ohyvlade ytor ett hållbart skydd och vårdat utseende med låga kostnader.

Färgproduktgrupp 464 enligt MaalausRYL 2012. Glansgrupp 6, helmatt.

TEKNISKA DATA
Torrhalt Ca 30 volym-%

Flyktiga organiska ämnen
(VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång ca 6 m²/l

Densitet ca 1,3 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH
- övermålningsbar efter 1 - 2 timmar

Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.

Förtunning Vatten

Rengöring av redskap Vatten och RENSA BRUSH

Glans Helmatt

Kulörer Rödmylla och gul

Förpackningsstorlekar Röd 10 L, 20 L
(tillgängligheten varierar landvis) Gul 10 L

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.
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BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling NYA TRÄYTOR:

Nya träytor bör behandlas i så tidigt skede som möjligt.
Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används
RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:
Byt ut trä som är murket, mögligt eller i dåligt skick.
Avlägsna gammal, löst sittande färg.
Träets luddiga ytskikt avlägsnas.
Tvätta mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Skölj därefter ytorna väl
med vatten och låt dem torka.

För behandling av barskrapade träytor rekommenderas färglös grundolja ur
WOODEX-serien. Den behandlade ytan får torka ett dygn.

Applicering Färgen omblandas väl före användningen.
Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt
undviks uppkomsten av kulörskillnader.
Färgen appliceras med pensel eller målningsborste.
Vanligtvis räcker det med ett skikt oförtunnad färg.

Arbetsredskapen tvättas med vatten och tvål eller syntetiskt tvättmedel omedelbart efter
avslutat arbete eller om arbetet avbryts.

Appliceringsförhållanden Ytan som målas ska vara torr.
Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt.
Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över
+5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
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